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DSOV en Hillegom bivakkeren op
de ranglijst nog niet waar ze willen
staan. Beide teams begonnen goed
aan de competitie maar kenden een
verval. ,,Een beetje teleurstellend
qua resultaat maar alles staat dicht
bij elkaar. Op papier win je van een
sterkere tegenstander, JOS. Alleen
verlies je punten tegen ploegen die
je in goeden doen moet winnen”, al-
dus DSOV-coach Bart Jansen. ,,Hil-
legom begon met zes punten uit

twee wedstrijden. Misschien iets bo-
ven hun stand maar kwamen daarna
in hetzelfde schuitje.”
Zijn collega Stefan Teeken ziet het
anders. ,,Wij zitten niet in een min-
dere fase maar hadden een zwaar
programma. Van JOS, NVC, Boshui-
zen en AGB kun je verliezen. Die
staan in de top vijf. We krijgen nu
gelijkwaardige tegenstanders. Ik
denk dat we makkelijker scoren dan
vorig jaar en dat we boven de streep

kunnen voetballen. Het hele vorige
seizoen bungelde Hillegom onder-
aan en speelde het paniekvoetbal
om degradatie af te wenden. Dan is
het zwaar. We moeten nu niet in pa-
niek raken na een paar keer verlie-
zen maar ook geen polonaise lopen
na een paar keer winnen.”
Bij DSOV ontbreekt Martijn Goed-
knegt door een wereldreis. 
Danny van den Berg is bij Hillegom
geschorst.

’Wij zitten niet in een mindere fase’

Niks geen kunstgras op het thuis-
honk van voetbalvereniging THB
en cricketclub Rood en Wit. Nee,
de volle geur en glans van echt
gras, dat zich uitnodigend uit-
strekt van voor naar achter en van
links naar rechts. Robbie Bos en
Kees Eskes hebben het druk met
het uitzetten van trainingsmateria-
len, die zijn opgeslagen in een
schuurtje achter de naar historie
riekende kantine. Want over ruim
een uur begint de zondagse trai-
ning bij Houtsche RFC. Bij wat? Bij
Houtsche RFC, de in maart 2017
opgerichte rugbyclub voor kinde-
ren tussen de 4 en 14 jaar die in-
middels tachtig leden telt, vanaf
volgend jaar vaste ’bewoner’ is op
Eindenhout en groeit als kool.

Uitlaatklep

Begin vorig jaar keek Bos op televi-
sie naar een rugbywedstrijd. Plot-
seling wist hij het: rugby, dat was
de ideale uitlaatklep voor Okke, de
jongste van zijn drie kids. „Een
heerlijk ventje, dat de hele dag
rent, vliegt en stuitert. Zijn tome-
loze energie en rugby kwamen op
dat moment samen.” 
Niet veel later dronk Bos in het
café een borrel met vrienden en
legde hij zijn plan op de toog. Het
sloeg aan, de tamtam werkte en
enkele weken daarna stond een
aantal vaders en moeders met hun
kroost op een veldje in de Haar-
lemmerhout voor de eerste trai-
ning. „Voordat we konden begin-
nen moesten we wel de rotzooi,
waaronder veel glas, opruimen die
mensen hadden achtergelaten. En
nieuwsgierige daklozen die daar
vertoefden moesten we uitleggen
wat er aan de hand was. Ze waren
dolenthousiast.”
Naarmate de tijd verstreek werd de
groep steeds groter. En plotseling
was daar ook Kees Eskes. De trainer
en sportdocent, geboren en geto-
gen op de Slaperdijk in Haarlem
Noord en enkele jaren geleden
verhuisd naar de Bollenstreek,
verscheen onaangekondigd. „Ik
had in de wandelgangen iets ge-
hoord, wilde er meer over weten en
ben op een dag maar eens naar de
Hout gefietst.” 
De man, bij wie rugby uit de po-
riën gutst, liet zich direct horen.
„Ik leverde geen kritiek, dat doe ik
nooit. Ik gaf advies.” Bos, inmid-
dels voorzitter van een vijfkoppig
bestuur, meer een netwerker dan
sporter en iemand die nooit om
een woordje verlegen zit, ging met
Eskes in gesprek en de samenwer-
king was daar. Eskes: „Inmiddels
train ik vaders, zodat die straks zelf
met de kids aan de slag kunnen.”
Hij doet het allemaal onbezoldigd.

„Ik geniet hier ontzettend van, dat
brengt me al genoeg.”

Ontspannen

Het is half elf en inmiddels staat
een grote groep kinderen en ou-
ders te trappelen om te beginnen.
De sfeer is ontspannen, de hele
bups voelt zich zichtbaar op het
gemak. Bos: „Iedereen is bij ons
van harte welkom. Waar je vandaan
komt, wat je vader doet, het maakt
niks uit. De drempel is laag. Kinde-
ren mogen drie keer vrijblijvend
komen snuffelen, zoals wij dat

noemen. Wie daarna blijft betaalt
honderd euro contributie per jaar
en krijgt een prachtig rugby-shirt
van de club.” 
Johannes Beijen is er ook deze

’De lach als iets 
Jan Warmerdam

Haarlem Zondagmorgen, even na
negen uur. Half Nederland draait
zich nog eens om. Een gloedvol
oktoberzonnetje straalt over sport-
park Eindenhout, aan de Randweg
op de grens van Haarlem en Heem-
stede. 

Jeugdspelers zijn druk aan het trainen bij de Houtsche RFC op Eindenhout.

Houtsche Rugby
Football Club
groeit als kool

Voor Kiel (2.00,20) en Van Elst
(2.00,66) waren de tijden - respec-
tievelijk de elfde en dertiende - op
de 1500 meter niet genoeg voor
een vereiste positie bij de snelste
vijf (1.58,12). Beiden lieten op de
schaatsmijl wel een persoonlijk
record klokken.
De halve tel tijdsverbetering van
Kiel, haar oude persoonlijk re-
cord was 2.00,78, had nog scher-
per kunnen zijn. ,,Ik denk dat ik
nog wat winst kan pakken in de
laatste ronde. Dit weekeinde wil

ik goede races neerzetten. Daarbij
ga ik er niet vanuit dat ik mee kan
doen aan de World Cups. Dat is
voor nu een beetje te hoog gegre-
pen’’, aldus de reële Overveense. 
Bij Van Elst (oude tijd 2.01,88)
kwam haar goede prestatie met
name door de sfeer binnen de
ploeg. ,,Ik merk zeker dat ik stap-
pen maak. Niet perse door de
druk maar meer omdat we in het
Gewest Fryslân elkaar echt naar
een hoger niveau helpen in trai-
ningen’’, aldus de Bennebroekse.
Na twaalf en een half rondje stop-
te de tijd voor Stoltenborg op
6.32,68 minuten. Daarmee werd
de Hoofddorper twintigste en
laatste op de 5000 meter. De
Hoofddorper rijdt op zaterdag
mee met de KPN Marathon Cup
in Utrecht en zondag de 10 kilo-
meter in Thialf.

Kiel en Van Elst rijden
persoonlijke records
Marcel Tabbers

Heerenveen Tijdens het World
Cup kwalificatietoernooi in Thi-
alf in Heerenveen hebben Esther
Kiel, Isabelle van Elst en Mats
Stoltenborg zich gisteren niet ge-
plaatst voor de wereldbekerwed-
strijden. 

De 2-1 nederlaag die het elftal van
Gertjan Tamerus in Leeuwarden
kreeg te slikken, zal het team alleen
maar sterker hebben gemaakt. Want
dat Cambuur dinsdagavond in de
slotminuten 
,,Het is mooi dat we zelfvertrouwen
hebben overgehouden aan het be-
kerduel. Maar het is pure noodzaak
dat we angst houden om te verlie-
zen. Ook tegen Scheveningen. Dat
houdt de zaak scherp’’, zegt Tame-
rus. 
Het op de voorlaatste plaats staande
Scheveningen is volgens Tamerus
een niet te onderschatten tegenstan-

der. ,,Er zit een hele berg ervaring in
die ploeg. Levensgevaarlijk in de
omschakeling. Aan ons de taak om
veel energie in het duel te stoppen
en de tegenstander te laten werken.
Je moet geroutineerde ex-profs als
Tim Peters, Levi Schwiebbe en Leroy
Resodihardjo vooral meters laten
maken.’’ 

Tadmine

HFC is zonder ernstige kleerscheu-
ren uit het bekerduel met Cambuur
tevoorschijn gekomen. Hoewel spits
Khalid Tadmine vandaag niet in ac-
tie zal komen, blijkt zijn blessure
aan de hamstring mee te vallen. In
de thuiswedstrijd tegen Excelsior
Maassluis op 17 november (in het
volgende weekeinde ligt de tweede
divisie stil) zal Tadmine weer van de
partij zijn. Ook verdediger Danny
Hols is vanwege een spierblessure
vandaag in Den Haag nog niet inzet-
baar. 

HFC zal Scheveningen
niet onderschatten
Rob Spierenburg

Den Haag Na de uitschakeling in
de tweede ronde van het KNVB be-
kertoernooi tegen Cambuur, pakt
Koninklijke HFC vanmiddag de
draad weer op in de tweede divisie
met de uitwedstrijd (aftrap 14.30
uur) tegen Scheveningen. 

Danny Hols ontbreekt vanwege een blessure. ARCHIEFFOTO ORANGE PICTURES
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Haarlem De softbalsters Dinet
Oosting (Olympia Haarlem), Maxi-
me van Dalen (Sparks), Dervisa Mu-
tic (Terrasvogels) en Wies Ligtvoet
(Roef) zijn genomineerd voor de ti-
tel meest waardevolle softbalster
van 2018. 
Volgende week wordt bekend wie er
met de ereprijs vandoor gaat. Van
het kwartet deed alleen Mutic niet

met de nationale ploeg mee aan het
Super 6 toernooi in Hoofddorp.

Werpers

De KNBSB heeft ook drie werpers
naar voren geschoven voor de titel
beste werper in de hoofdklasse
honkbal 2018. Hoofddorper Lars
Huijer is een van de genomineer-
den. Hij gaat de strijd aan met Die-
gomar Markwell (Neptunus) en Ro-
bin Schel van Amsterdam Pirates.

KNBSB nomineert softbalsters
Monne ReitsmaIJmuiden Stormvogels trapt als

eerste regionale voetbalploeg af
in de tweede knock-out ronde van
de KNVB districtsbeker. 
De IJmuidenaren spelen dinsdag-
avond vanaf 20 uur thuis tegen
Odin’59 2. Een kwartier later be-
gint ook de ontmoeting Hoofd-
dorp-Assendelft. Zaterdag 10 no-
vember beginnen om 17 uur de
bekerduels: Hooglanderveen-
Zandvoort, HBC-HBOK en Pan-

cratius-Jonathan. Een dag later
reist Koninklijke HFC 2 af naar
Beemster, aanvang 14 uur.
Voor dinsdag 13 november staan
twee bekerontmoetingen op het
programma. Zowel Maarssen-
VSV als Zwaluwen’30-United/Da-
vo begint dan om 20 uur. De duels
Velsen-Roda’46 en DSOV-De Bilt
staan voor woensdag 14 novem-
ber, eveneens aanvang om 20 uur,
gepland.

Stormvogels bekert dinsdag

ochtend. De scholier aan het Sancta
Maria is 14 jaar en daarmee in zijn
laatste jaar bij Houtsche. Hoe hij er
terecht kwam weet hij nog goed.
„Mijn moeder had me opgegeven.
Ik wist van niks, ben toch maar
naar de Hout gegaan. Ik vond het
direct geweldig.” Hij gaat ook
absoluut door met rugby. „Vermoe-
delijk bij RFC Haarlem.”

Prof

Mike Broekman zit in de selectie
van Oranje -20 en vertrekt begin
volgend jaar naar Nieuw Zeeland.

„Om me verder te ontwikkelen.
Mijn droom is het om prof te wor-
den.” Hij loopt al langer op zon-
dagochtend rond op Eindenhout,
als assistent van Ekkes. „Het is
fantastisch om jonge kinderen de
kneepjes van het rugby bij te bren-
gen. Ze zijn zo puur, leergierig en
dankbaar.” 
De gelaatsuitdrukking verraadt
tevredenheid. „De lach van een
kind als iets lukt, geweldig.”

Meer informatie over Houtsche RFC is
te verkrijgen door een e-mail te stu-

ren naar: robbiebos@hotmail.com. 
Of surf naar de website van de
club: www.houtscherugbyclub.nl.

ts lukt, geweldig’

FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Eskes: ’Ik geniet
hier ontzettend
van, dat brengt
me al genoeg.’

De 21-jarige Utrechter heeft zich dit
seizoen in de basis geknokt. Vorig
seizoen moest hij het nog doen met
invalbeuren. ,,Ik ging weg bij RKC
omdat de club wilde dat ik nog een
jaar bij de beloften zou spelen. Toen
ik in 2017 bij Telstar kwam wist ik
dus dat ik niet meteen een vaste plek
zou hebben. Vorig seizoen stond er
vanaf het begin een sterk midden-
veld. Het was moeilijk was om daar
tussen te komen. Toch heb ik als in-
valler mijn minuten kunnen ma-
ken. Ik ben altijd fit geweest en heb
altijd honderd procent getraind.
Dat past bij mij, daar houd ik van.
Ook als het tegenzit ga ik voluit. Ik
denk dat ik daardoor dit seizoen ook
in de basis ben gekomen. Er gingen
meerdere spelers weg en ik heb mijn
kans gepakt.”
De middenvelder woont bij zijn ou-
ders in Utrecht en rijdt elke dag naar
de trainingen mee met ploeggenoot
Jordi van der Laan. ,,Dan lig ik op de
terugweg meestal lekker te slapen”,
lacht hij. Najah steekt lekker in zijn
vel en is tevreden bij Telstar. ,,We
hebben een toffe groep. Eigenlijk
kan ik met iedereen goed opschie-
ten. We hebben geen rivaliteit of
haat in de groep. Bovendien: ik ben
gezond en fit en doe waar het meeste
van houd.”
Tegen Sparta vorige week (3-2 ne-
derlaag) viel Najah vooral in de
tweede helft positief op dankzij zijn
passie en felheid. Bovendien gaf hij
de voorzet bij de 2-2 van Terell On-
daan. ,,We speelden in de tweede
helft veel beter dan in de eerste. We
waren fel. Voetbal draait gewoon om
lef tonen. Dat moeten we tegen Go
Ahead Eagles vanaf de eerste mi-
nuut laten zien. Ik weet ook dat we
dat kunnen. Een overwinning zou
heel mooi zijn maar ik ga niet roe-
pen dat we wel even winnen. Ik kan
wel zeggen dat we sowieso gaan
strijden.”
Dat zal hoofdtrainer Mike Snoei

graag zien. hij hamert er bij zijn spe-
lers op dat hij meer lef wil zien. ,,De-
ze groep is nog iets te lief en te rus-
tig. Ze kunnen goed voetballen
maar moeten soms scherper zijn.”
Go Ahead Eagles gaat aan de leiding
van de Keuken Kampioen Divisie.
De ploeg van trainer John Stegeman
verloor pas een keer dit seizoen. Dat
was tegen Jong AZ. Woensdag wer-
den de Deventenaren uitgeschakeld
in het bekertoernooi door met 3-0 te
verliezen van Ajax in de Johan
Cruijff Arena.
Mike Snoei kan zondag nog niet be-
schikken over keeper Jeroen Hou-
wen. De huurling van Vitesse brak
vorige week zijn neus en heeft de he-
le week met een masker op getraind.
Vrijdag hebben de technische staf en
de speler afgesproken dat de wed-
strijd tegen Go Ahead nog te vroeg
is. Wesley Zonneveld zal daarom
voor de tweede keer dit seizoen zijn
opwachting maken. 
Shaquill Sno en Donny van Iperen
hebben de individuele trainingen
hervat maar zijn nog niet wedstrijd-
fit. 

Najah wil strijd
zien bij Telstar
Milo Lambers

Velsen-Zuid Na nederlagen tegen
NEC en Sparta zou een overwinning
zondag thuis tegen Go Ahead Tel-
star zeer welkom zijn. Middenvel-
der Anass Najah meent dat strijd-
lust Telstars grootste kracht zal zijn.

Anass Najah. FOTO UNITED PHOTOS

Houwen nog niet
inzetbaar door
gebroken neus

Tussen 12.30 en 13.30 uur worden
er op het hoofdveld verschillende
activiteiten gehouden waaraan
meegedaan kan worden. De kin-
deren kunnen onder andere op de
foto met de mascotte en zich uit-
leven op een springkussen. Of
speel een potje voetvolley. Deel-

name aan de activiteiten is gratis,
maar de deelnemers dienen wel
een toegangskaart te hebben voor
de wedstrijd die om 14.30 uur be-
gint. Het is niet nodig om vooraf
aan te melden.
Deelnemers aan de Rabobank cli-
nic, die in de herfstvakantie werd
afgewerkt, konden allemaal een
vrijkaart op de oosttribune aan-
schaffen. Met deze actie hoopt
Telstar ook wat meer jeugd naar
het stadion te trekken.

Duel staat in teken van de jeugd
Velsen-Zuid De wedstrijd van
Telstar tegen Go Ahead Eagles
staat morgen ook in het teken van
verschillende activiteiten voor de
jeugdige supporters.


